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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perancangan mekanik, cara kerja sistem alat dan 

metode pengujian alat.  

3.1    Perancangan Mekanik 

 Menggunakan Box yang di buat dari akrilik, disini saya menggunakan akrilik karena ada 

kemungkinan Box akan diletakkan di luar rumah sehingga dapat terkena hujan dan lainnya, juga 

ketahanan akrilik cukup bagus jika diletakkan outdoor, pada bagian depan Box ada LCD untuk 

menampilkan data dari arduino, pada bagian dalam Box ada NodeMCU, power bank, modul 

gsm, dan pada bagian luar diletakkan Flowsensor yang sudah ditata dan disambungkan. 

 

Gambar3.1. Box Alat 

 

3.2    Cara Kerja Sistem 

 

Sistem  ini merupakan sebuah alat untuk membantu masyarakat dalam mengerti jumlah 

biaya dan penggunaan air tiap bulannya. 

Cara kerja alat ini yaitu alat dipasang pada pipa air setelah flowmeter PDAM dan sebelum 

dialirkan ke seisi rumah. Air akan melewati Flowsensor sistem  dan data yang dihasilkan adalah 

pulsa kotak, Flowsensor memiliki spesifikasi 1 liter air sama dengan 400 pulsa kotak, lalu 
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datanya akan diolah oleh arduino menjadi jumlah air yang digunakan dan biaya air yang 

dikeluarkan. 

LCD akan menampilkan data yang sudah diolah oleh arduino, yang akan di tampilkan 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar3.2. Tampilan LCD 

 

 

Pergantian tarif dari normal ke premium ketika melewati batas pemakaian air, disini saya 

misalkan batas pemakaian airnya 5 liter, jadi setelah menggunakan air 5 liter alat akan 

mengirimkan pesan untuk mengingatkan pengguna bahwa sudah melewati batas pemakaian air 

dan akan berganti tarif dari tarif normal menjadi tarif premium. 

Data juga akan dikirimkan ke IP server menggunakan ESP8266, sehingga data dapat 

dilihat pengguna alat di mana pun melalui internet. 

Pada IP server akan tersedia menu admin yang berfungsi untuk mengganti biayanya 

yang ditujukan  jika ada kenaikan harga. Menu admin hanya bisa diakses oleh pihak PDAM 

yang di proteksi dengan password untuk masuk ke menu adminnya. 

Cara kerja alat ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada software alat dan pada bagian 

server, keduanya akan dijelaskan melalui flowchart berikut: 
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Berikut penjelasan flowchart cara kerja software alat : 

1. Jika ada kiriman data harga dari server ke Arduino maka tarif  air akan berubah 

sesuai data  yang dikirimkan server 

2. Jika tidak ada kiriman data harga dari server maka Arduino akan mengambil data 

dari Flowsensor 

3. Flowsensor akan menghasilkan suatu data berupa pulsa, 

4. Mengambil data analog yang berupa pulsa dari Flowsensor, data tersebut akan 

dimasukan ke pin analog Arduino Mega, 

5. Data akan diolah melalui mikrokontroler arduino mega, dikonversikan menjadi 

jumlah volume air, 

6. Jika volume air yang digunakan lebih dari acuan tarif per m3 maka alat akan 

mengirimkan pemberitahuan bahwa penggunaan air telah adanya pergantian tarif 

sesuai tarif acuan daerah Salatiga, 

7. Volume air akan dikonversikan menggunakan biaya dengan tarif sesuai tarif acuan 

daerah Salatiga 

8. Tarif volume air dasar akan disesuaikan dengan acuan tarif daerah Salatiga, 

9. Modul wi-fi mengirimkan data berupa volume air, biaya pemakaian, dan debit air 

ke suatu IP server, 
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Berikut penjelasan flowchart cara kerja server: 

1. Data yang dikirimkan ke server akan ditampilkan ketika user mengakses server 

2. Pada server terdapat fitur untuk mengubah tarif air 

3. Untuk mengubah tarif air user harus login terlebih dahulu 

4. Jika login gagal maka akan kembali ke menu tampilan data 

5. Jika login berhasil, user menginputkan data tarif yang baru 

6. Data berupa tarif yang baru akan dikirimkan ke Arduino 

7. Setelah data terkirim maka akan kembali ke menu tampilan 

 

 

 

3.3. Metode Pengujian 
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Bagian ini akan menjelaskan tentang metode pengujian dari skripsi ini. Pengujian dibagi 

menjadi 5 bagian, pengujian flowsensor, pengujian data yang ditampilkan di LCD dan 

pengiriman SMS sebagai pemberitahuan adanya pergantian biaya yang disebabkan oleh 

pemakaian air yang sudah melewati batas, pengujian penerimaan data oleh server dan 

pengiriman pergantian biaya dari server, pengujian hasil data alat yang akan dibandingkan 

dengan flowmeter PDAM, dan pengujian hasil data dari alat juga diambil dari gelas ukur untuk 

mengukur dalam satuan mL.  

 

3.3.1 Pengujian Hasil Data Alat dengan Gelas Ukur 

Dalam pengujian kali ini menggunakan air yang dialirkan melalui Flowsensor, jumlah 

volume air yang dialirkan ke Flowsensor akan dibandingkan dengan gelas ukur, banyaknya 

jumlah volume 500mL, 1000mL, 1500mL, 2000mL, 4000mL, 6000mL, 8000mL, 10000mL 

dan dibagi 3 kali percobaan, berikut  contoh  tabel data hasil percobaan yang akan digunakan:

  

 

Tabel 3.1: Contoh Tabel Hasil Data Percobaan dengan Gelas Ukur 

 

Volume 

(mL) 

Percobaan I 

(mL) 

Percobaan II 

(mL) 

Pecobaan III 

(mL) 

Rata-rata 

(mL) 

Ralat 

(%) 

500 

     1000 

     1500 

     2000 

     4000 

     6000 

     8000 

     10000 
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Percobaan I sampai percobaan III diambil 3 kali setelah itu diambil rata-ratanya dan hasil 

rata-rata akan dimasukan kebagian Rata-rata. Nilai rata-rata dari setiap volume akan 

dibandingkan dengan volume air yang ada digelas ukur, sehingga akan ditemukan ralat dengan 

gelas ukur sebagai pembanding. 

 

 

3.3.2 Pengujian Hasil Data Alat dengan Flowmeter 

Pada pengujian ini alat akan dilakukan pengaliran air ke flowsensor dengan volume 

1000mL, 2000mL, 3000mL, 4000mL  sebanyak 3 kali. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali 

dengan volume air 1000mL, 2000mL, 3000mL, 4000mL. 

Data yang diperoleh akan dibandingkan dengan hasil pengukuran flowmeter. Adanya 

keterbatasan jangkauan pipa di rumah membuat alat tidak dapat di pasang tepat disebelah 

flowmeter PDAM-nya, sehingga bukti  dari hasil percobaan akan difoto secara terpisah dengan 

waktu yg bersamaan. 

 

Tabel 3.2 Contoh Tabel Hasil Data Percobaan dengan Flowmeter PDAM 

Volume(mL) Percobaan I Percobaan II Percobaan III Rata-rata Ralat 

1000      

2000      

3000      

4000      

 

 

3.3.3 Hasil Penerimaan Data oleh Server dan Pengiriman Biaya dari Server 

Pada hasil penerimaan data  oleh server, server akan menerima data setiap 15 detik, dan 

saat itu data akan dibandingkan dengan serial monitor arduno.ide di komputer, sehingga data di 

server dengan data yang di alat sama. Pembuktian data server dan serial monitor akan dilakukan 

dengan mencantumkan screenshot dari komputer yang memantau, dan data yang ditampilkan 

server dan di serial monitor tidak ditentukan. 

Pada hasil pengiriman biaya dari server, server akan mengirimkan data dan biaya pada 

alat ini akan berubah sesuai dengan data yang dikirimkan oleh server. Pembuktian pengiriman 
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server dan serial monitor akan dilakukan dengan mencantumkan screenshot dari komputer yang 

memantau, dan biaya yang dikirimkan server dan di serial monitor tidak ditentukan. 

 

3.3.4 Hasil Data yang Ditampilkan pada LCD 

Pada pengujian ini data yang ditampilkan LCD harus sesuai dengan yang ditampilkan di 

serial monitor. Tampilan data memiliki spesifikasi 4 angka di depan koma dan 2 angka di 

belakang koma, sehingga ketika ketika aliran air kurang dari 1 Liter satuan yang di tampilkan di 

LCD masih dalam satuan mL, ketika lebih besar dari 1 Liter dan lebih kecil dari 1000 liter 

satuan yang ditampilkan LCD akan berubah menjadi m3  

 

 

3.3.5 Hasil Keluaran Flowsensor 

Pada pengujian ini flowsensor yang dialirkan air akan menghasilkan pulsa. Pulsa akan 

ditampilkan melalui osiloskop, dengan 2 kondisi yaitu saat aliran air stabil dan saat aliran air 

pelan menuju berhentinya aliran air. Hasil pulsa flowsensor yang ditampilkan osiloskop akan 

difoto dan dicantumkan pada skripsi ini. 

 


